LX Ogólnopolski Wysokokwalifikowany
Rajd Pieszy PTTK
Pomorze Środkowe 05-21.07.2019

OWRP to Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy – coroczna impreza organizowana przez
PTTK zazwyczaj w pierwszej połowie lipca. Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającą od
uczestników odpowiedniego sprzętu, wyposażenia, doświadczenia turystycznego i kondycji fizycznej.
Program wyjazdu:

Planowany wyjazd: 05.07 (piątek) późne godziny wieczorne
Planowany powrót: 21.07 (niedziela) wcześne godziny poranne
Uwagi:
Niektóre miejsca noclegów i przebieg trasy mogą ulec zmianie.
Podane dzienne długości odcinków tras pieszych należy traktować orientacyjnie.
W przypadku wyczerpania limitu miejsc na trasie 3, przewidziane jest uczestnictwo na Trasie 2
„Pomorskiej” (Pojezierze Wałeckie i Drawskie).
Szczegóły dojazdu zostaną ustalone w momencie zebrania grupy uczestników.

Obowiązki uczestników:
- przestrzeganie Regulaminu Rajdu, Karty Turysty i zaleceń kierownictwa Rajdu
- posiadanie sprzętu biwakowego (minimum: namiot, karimata, śpiwór, sprzęt do gotowania, latarka)
- posiadanie odpowiedniego ubioru (odzież turystyczna, wygodne buty trekingowe, sandały, pałatka
przeciwdeszczowa, zabezpieczenie przed słońcem i komarami: okulary przciwsłonczne, chustka na
głowę/kapelusz, kremy z filtrem UV, środki przeciwkomarowe)
- posiadanie ważnej legitymacji PTTK i innych dokumentów uprawniających do zniżek
- osoby nienależące do PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW)
- indywidualny sprzęt oraz wyposażenie turystyczne uczestników należy ubezpieczyć we własnym
zakresie
Koszt uczestnictwa:

Świadczenia w ramach wpisowego:
- metalową odznakę rajdową
- koszulkę rajdową
- materiały krajoznawcze
- odcisk okolicznościowej pieczęci
- przewóz ekwipunku i sprzętu biwakowego na trasie Rajdu
- miejsce na rozbicie namiotu (campingi, pola namiotowe, boiska)
- możliwość zdobycia nagród w konkursach
- ciepły posiłek na mecie Rajdu
- możliwość zdobycia i weryfikacji odznak turystycznych i krajoznawczych
- możliwość uzyskania lub rozszerzenia uprawnień Przodownika TP na mecie Rajdu

Powyższy koszt wyjazdu nie obejmuje kosztów dojazdu, wyżywienia oraz ubezpieczenia.
Szczegółowe informacje na temat rajdu i regulamin są dostępne pod adresem:
https://60owrp.pttk.pl/
Informacje na temat udziału w imprezie:
Marzena Chyba
marzenach@autograf.pl
506-24-28-19
Zgłoszenia będą przyjmowane do 31.03.2019

